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INFECÇÃO POR 
Nymphicus hollandicus

 

 
RESUMO 

 
Klebsiella spp. é um bacilo gram
respiratórias, oculares, doenças reprodutivas e sepse em aves¹. No entanto, o 
agente pode ser isolado das fezes de diversas espécies de psitacídeos 
clinicamente saudáveis². É provável que manter 
modificar a microbiota, favorecendo a colonização de bactérias gram
negativas³, principalmente em casos de aves imunossuprimidas e 
estressadas⁴. Mesmo diante dos riscos de doença e de transmiss
homem, o agente é pouco investi
como objetivo relatar a presença de 
associados à infecção. Foi encaminhada à uma clínica veterinária particular, 
uma fêmea de Nymphicus hollandicus 
gramas, que vivia com mais 7 contactantes da mesma espécie, por apresentar 
regurgitação com grande quantidade de conteúdo espumoso, apatia, 
emagrecimento progressivo e fezes enegrecidas e sem formato. A alimentação 
do animal consistia de ra
ingluvite foi observada. Por consequência, foi realizado swab do inglúvio para 
avaliação citológica além de coleta de fezes para bacterioscopia e exame 
coproparasitológico. A conduta terapêutica consistiu de
solução constituída de 50% NaCl 0,9% e 50% glicose 5%, 20ml/kg a cada 12 
horas, enrofloxacina 15 mg/kg SID, meloxicam 0,5 mg/kg SID por 5 dias, 
metoclopramida 0,5 mg/kg BID 5 dias, metronidazol 10 mg/kg BID além de ser 
mantida em aquecimento. O animal ainda apresentou regurgitação devido a 
ingluvite por 2 dias. A citologia do inglúvio apresentou alta celularidade 
composta por células epiteliais e acentuado infiltrado inflamatório com 
acentuada presença de bactérias bacilares foi então rea
bacteriana com antibiograma. A bactéria isolada foi 
amoxicilina + clavulanato e florfenicol. Por isso, o protocolo terapêutico foi 
alterado e consistiu de amoxicilina + clavulanato 125mg/kg BID, além de 
metronidazol na mesma dose anterior por 7 dias. Após um dia de internação do 
animal, 3 outras contactantes também apresentaram apatia, fezes enegrecidas 
e regurgitação e foram encaminhadas à clínica para internação, o mesmo 
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INFECÇÃO POR Klebsiella spp. EM 4 EXEMPLARES DE 
Nymphicus hollandicus: RELATO DE CASO
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. é um bacilo gram-negativo entérico, associado às infecções 
respiratórias, oculares, doenças reprodutivas e sepse em aves¹. No entanto, o 
agente pode ser isolado das fezes de diversas espécies de psitacídeos 
clinicamente saudáveis². É provável que manter animais em cativeiro pode 
modificar a microbiota, favorecendo a colonização de bactérias gram
negativas³, principalmente em casos de aves imunossuprimidas e 

⁴. Mesmo diante dos riscos de doença e de transmiss
homem, o agente é pouco investigado na medicina aviária. Este trabalho tem 
como objetivo relatar a presença de Klebsiella spp. em aves com sinais clínicos 
associados à infecção. Foi encaminhada à uma clínica veterinária particular, 

Nymphicus hollandicus (ave 1) de 1 ano e meio, pesando 64 
gramas, que vivia com mais 7 contactantes da mesma espécie, por apresentar 
regurgitação com grande quantidade de conteúdo espumoso, apatia, 
emagrecimento progressivo e fezes enegrecidas e sem formato. A alimentação 
do animal consistia de ração própria para a espécie. No exame físico, uma 
ingluvite foi observada. Por consequência, foi realizado swab do inglúvio para 
avaliação citológica além de coleta de fezes para bacterioscopia e exame 
coproparasitológico. A conduta terapêutica consistiu de fluidoterapia com 
solução constituída de 50% NaCl 0,9% e 50% glicose 5%, 20ml/kg a cada 12 
horas, enrofloxacina 15 mg/kg SID, meloxicam 0,5 mg/kg SID por 5 dias, 
metoclopramida 0,5 mg/kg BID 5 dias, metronidazol 10 mg/kg BID além de ser 

ento. O animal ainda apresentou regurgitação devido a 
ingluvite por 2 dias. A citologia do inglúvio apresentou alta celularidade 
composta por células epiteliais e acentuado infiltrado inflamatório com 
acentuada presença de bactérias bacilares foi então realizada a cultura 
bacteriana com antibiograma. A bactéria isolada foi Klebsiella 
amoxicilina + clavulanato e florfenicol. Por isso, o protocolo terapêutico foi 
alterado e consistiu de amoxicilina + clavulanato 125mg/kg BID, além de 

zol na mesma dose anterior por 7 dias. Após um dia de internação do 
animal, 3 outras contactantes também apresentaram apatia, fezes enegrecidas 
e regurgitação e foram encaminhadas à clínica para internação, o mesmo 
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: RELATO DE CASO 
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negativo entérico, associado às infecções 
respiratórias, oculares, doenças reprodutivas e sepse em aves¹. No entanto, o 
agente pode ser isolado das fezes de diversas espécies de psitacídeos 

animais em cativeiro pode 
modificar a microbiota, favorecendo a colonização de bactérias gram-
negativas³, principalmente em casos de aves imunossuprimidas e 

⁴. Mesmo diante dos riscos de doença e de transmissão ao 
gado na medicina aviária. Este trabalho tem 

em aves com sinais clínicos 
associados à infecção. Foi encaminhada à uma clínica veterinária particular, 

eio, pesando 64 
gramas, que vivia com mais 7 contactantes da mesma espécie, por apresentar 
regurgitação com grande quantidade de conteúdo espumoso, apatia, 
emagrecimento progressivo e fezes enegrecidas e sem formato. A alimentação 

ção própria para a espécie. No exame físico, uma 
ingluvite foi observada. Por consequência, foi realizado swab do inglúvio para 
avaliação citológica além de coleta de fezes para bacterioscopia e exame 

fluidoterapia com 
solução constituída de 50% NaCl 0,9% e 50% glicose 5%, 20ml/kg a cada 12 
horas, enrofloxacina 15 mg/kg SID, meloxicam 0,5 mg/kg SID por 5 dias, 
metoclopramida 0,5 mg/kg BID 5 dias, metronidazol 10 mg/kg BID além de ser 

ento. O animal ainda apresentou regurgitação devido a 
ingluvite por 2 dias. A citologia do inglúvio apresentou alta celularidade 
composta por células epiteliais e acentuado infiltrado inflamatório com 

lizada a cultura 
Klebsiella spp, sensível a 

amoxicilina + clavulanato e florfenicol. Por isso, o protocolo terapêutico foi 
alterado e consistiu de amoxicilina + clavulanato 125mg/kg BID, além de 

zol na mesma dose anterior por 7 dias. Após um dia de internação do 
animal, 3 outras contactantes também apresentaram apatia, fezes enegrecidas 
e regurgitação e foram encaminhadas à clínica para internação, o mesmo 
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tratamento inicial foi instituído, e após
primeira ave (ave 1), todas vieram à óbito. O animal continuou internado 
durante 14 dias, apresentando melhora gradual dos sinais clínicos até o 
momento de alta médica. Um fator agravante para as infecções causadas por 
Klebsiella spp. é a resistência a diferentes antimicrobianos
necessário a realização de um antibiograma para o correto tratamento e um 
melhor prognóstico. Em virtude da quantidade de animais convivendo juntos, 
em cativeiro, é observada uma maio
imunidade do animal e predispondo a infecções oportunistas. Os exames 
realizados possibilitaram o diagnóstico, que levou a um tratamento precoce, 
resultando na melhora clínica da ave encaminhada para atendimento 
veterinário, demonstrando a importância do atendimento veterinário, assim que 
alguma alteração for observada,
realização de exames complementares.

 
 
Palavras- chave: Bactéria; Calopsita; Estresse; Exames Complementares
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tratamento inicial foi instituído, e após 48h de internação, com exceção da 
primeira ave (ave 1), todas vieram à óbito. O animal continuou internado 
durante 14 dias, apresentando melhora gradual dos sinais clínicos até o 
momento de alta médica. Um fator agravante para as infecções causadas por 

. é a resistência a diferentes antimicrobianos⁵
necessário a realização de um antibiograma para o correto tratamento e um 
melhor prognóstico. Em virtude da quantidade de animais convivendo juntos, 
em cativeiro, é observada uma maior taxa de estresse, prejudicando a 
imunidade do animal e predispondo a infecções oportunistas. Os exames 
realizados possibilitaram o diagnóstico, que levou a um tratamento precoce, 
resultando na melhora clínica da ave encaminhada para atendimento 

io, demonstrando a importância do atendimento veterinário, assim que 
observada, além de acompanhamento
complementares. 

Bactéria; Calopsita; Estresse; Exames Complementares
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48h de internação, com exceção da 
primeira ave (ave 1), todas vieram à óbito. O animal continuou internado 
durante 14 dias, apresentando melhora gradual dos sinais clínicos até o 
momento de alta médica. Um fator agravante para as infecções causadas por 

⁵, o que torna 
necessário a realização de um antibiograma para o correto tratamento e um 
melhor prognóstico. Em virtude da quantidade de animais convivendo juntos, 

r taxa de estresse, prejudicando a 
imunidade do animal e predispondo a infecções oportunistas. Os exames 
realizados possibilitaram o diagnóstico, que levou a um tratamento precoce, 
resultando na melhora clínica da ave encaminhada para atendimento 

io, demonstrando a importância do atendimento veterinário, assim que 
acompanhamento periódico e a 
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